
وأتت والسل م الصل ة عليه النبي استحلها مارية القبطية أن بدليل المراد
  الفوائد في الله شاء إن وستأتي نعم بولد منه
تت ((:  قال ننتا نب نك نو مم تت نع ننتا نب نك نو تت ممتا تت نع ننتا نب نك نو تل تت نختا ننننتا نب نك نو تتنن نختال

تت ي مل نن ال رر نج نك نهتا نع .  يهاجرن لم من ) بخل ف) نم
؟... وجويرية صفية:  الطالب
لل اليمين ملك من : كن الشيخ . وتزوجهن أعتقهن ثم أو
تت ((:  قوله ننتا نب نك نو مم تت نع ننتا نب نك نو تت ممتا تت نع ننتا نب نك نو تل تت نختا ننتا نب نك نو تتنن نختال

فحمرا م القمارب ممن عداهن وما القارب من الحلئل هن الربع ) هؤلء)
، ومحرمممما ت محلل ت الن القمممارب فصمممار النسممماء سمممور ة فمممي كمممما

رت:  قمموله فممي النسمماء سور ة في ذكرن ما المحرما ت نم مر حح رم ((  حكنن ري نل نع
رم حك حت نهننتا مم رم حأ حك حت ننننتا نب رم نو حك حت نوا نخنن نأ رم نو حك حت ممننتا نع رم نو حك حت نخننتال حت نو ننننتا نب تخ نو نل ا

حت ننتا نب تت نو رخ حل بنا ت أربع القارب من والمحلل ت سبع كم]23)[النساء:) ا
مممن المحلل ت هممؤلء كممذا الخالممة وبنمما ت الخممال وبنا ت العمة وبنا ت العم

) وإن) العمننة (( وبنننتات نزلممن وإن ) يعنممي) العننم (( بنتات القارب
هذا نزلن ) وإن) الختالة (( وبنتات نزلن ) وإن) الختال (( وبنتات نزلن

تت ((:  وقممموله حلل كلهمممن ننننتا نب نك نو ممنن تت نع ننننتا نب نك نو تتنن ممتا ) تكلمممم) نع
لممما فقممالوا وخالتممك وخالممك وعماتممك عمممك بنا ت قوله على المفسرون

وفممي وخالممك عمممك ؟ الممذكور ويممن ؟ النمماث فممي وجمع الذكور في أفرد
تشممريف بمماب مممن هممذا إن بعضممهم فقممال وخالتممك عماتممك قممال النمماث

ابممن كممثير ذهممب هممذا وإلممى جمممع النسمماء من يقابله الواحد كأن الذكور ة
المصممدر كلفممظ والخممال العممم لفممظ كان لما إنه بعضهم وقال الله رحمه
ول تجمممع ل المصممادر أن المعممرو ف لن يجمممع ل أن المناسممب الن صممار
قممو ة أن ابممن كممثير ذكره ما والقرب شيء منه النفس في هذا لكن تثنى
ممن وإل جمممع فلهمذا بمه العممة صملة قممو ة ممن أقوى بالنسان العم صلة

أعمممامه وبنمما ت فقممط واحممد عممم لممه ليممس أعما م له النسان أن المعلو م
تت (( حلل ؟ حرا م وإل حلل كلهم ننتا نب نك نو مم تت نع ننتا نب نك نو تتنن ممتا تت نع ننننتا نب نو

نك تل تت نختا ننتا نب نك نو تت عليه الله صلى للرسول بالنسبة قيد زياد ة ) فيه) نختال
تت ي(( :  قوله وهو وسلم مل نن ال رر نج نك نهننتا نعنن )) معننك (( هننتاجرن) ) نم
فممي أو مباشممر ة معيتممه في كن وسواء المدينة إلى مكة من هاجرن يعني
الخممال بنت أو العم بنت تكون أن بلز م فليس بالهجر ة أي بالمعنى معيته

هاجر ت لو بل معه تسير يعني مباشر ة وسلم عليه الله صلى الرسول مع
تت ي((  هذا في داخلة فهي بعده أو قبله مل نن ال رر نج نك نهتا نع ) ) نم

1



ةة(( :"  قال  نأ نر رم ةة نوا نن تم رؤ رن حم رت تإ نب نه نهتا نو نس رف م ي نن تب من رن تلل ند تإ نرا أ
ي ي ن تب من ال

رن نهتا نأ نح تك نتن رس ةة(( صننداق بغير نكتاحهتا يطلب) ) ني نصنن تل نختا نك   رن نلنن تمنن
تن نن حدو تني تم رؤ حم رل يعننن ي صننداق غيننر مننن الهبننة بلفننظ النكننتاح )) ا

رد"((  والنكتاح الختالص ننتا نق رم تل ننتا نمتا نع رض نر رم نف ته ري نل رم تفنن ي نع تهنن تج نوا رز نأ

ةة(( :  قال آخره ) إلى) نأ نر رم ةة نوا نن تم رؤ مؤمنممة امرأ ة لك وأحللنا ) يعني) حم
ل الثبمما ت سممياق فممي النكر ة أن والمعرو ف الثبا ت سياق في نكر ة وهذا

الصممل ، للعمممو م صممار ت منة سياق السياق كان لما لكن العمو م تقتضي
لل اضممرب لممك قلت فإذا الثبا ت سياق في كانت إذا تعم أل النكر ة في رج

سممياق فممي النكممر ة كممانت إذا لكممن الرجممال جميع تضرب أن معناها ليس
تكمممل لم بالواحد ة قيد ت لو لنها للعمو م صار ت المتنان بها يراد الثبا ت

لا العمممو م بهمما يممراد كممانت إذا إل المنة تكمل فل المنة بها )) (( امرأة إذ
العمممو م ؟ ايممش بهمما المممراد لكممن الوحممد ة صيغة صيغتها كانت وإن نقول
لا لا كان إذا إل يكمل ل بالوحد ة والمتنان للمتنان سيقت لنها ؟ لماذ امتنان
لا النكر ة هذه أفراد من فرد بكل أو شيء بكل وأحللنمما الية معنى يكون إذ
ولممو المؤمنممة غيممر بمه يخممرج قيد ) هذا) (( مؤمنة:  وقوله امرأ ة أي لك

بعممض ذهممب ولهممذا وسمملم عليه الله صلى للنبي تحل ل فإنها كتابية كانت
أل النكمماح فممي وسمملم عليممه الله صلى النبي خصائص من أن إلى العلماء
تممزوج وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي أن يقع لم وهذا كتابية امرأ ة يتزوج
هممو ممما النكمماح فممي الرسممول خصممائص من أن المعلو م ومن كتابية امرأ ة

أربممع مممن بممأكثر والممتزوج بالهبممة النكمماح فالتوسعة تضييق هو وما توسعة
وبنمما ت خمماله وبنمما ت عممماته وبنمما ت عمه بنا ت من له يحل ل أنه والتضييق

النممبي تخييممر بعد أنه الراجح القول على وكذلك معه هاجرن من إل خالته
اللممه شمماء إن سيأتي كما النساء له يحل ل لزوجاته وسلم عليه الله صلى
رن(( :  قال رت تإ نب نه نهتا نو نس رف م ي نن تب من ) وهبت) نفسهتا وهبت (( إن) ) تلل
عليممه اللممه صمملى للنممبي أعطتها ) أي) نفسهتا (( وهبت ولية بدون هي

فمعنممى ، عمموض بممدون المممال بممذل تعريفهمما الهبممة لن عمموض بل وسمملم
والسمل م الصمل ة عليمه الرسمول إلمى جاء ت ) يعني) نفسهتا (( وهبت

ك نفسمي وهبمت قمد لمه وقالت ا لكمن ل الصمل ة عليمه الرسمول كمان لم
لا والسل م لا وليس ذلك في مخير رن(( :  قممال يقبممل أن عليممه واجبمم ند تإ نرا أ

ن

ي ي تب من رن ال نهتا نأ نح تك نتن رس وقممد الول الشممرط فممي داخممل الشممرط ) وهممذا) ني
لا متممأخر فهممو الول الشممرط في قيد الثاني الشرط أن علم متقممد م لفظمم

لى الشرط فاجعل الشروط تداخلت كلما الشروط تداخل بالكم خذوا معن
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لا الخير لى متقممد م لكممن رتبة متأخر فهو قبله فيما قيد نتكلممم الن قممد معنمم
تعممد ت إذا ؟ ل ول لكممم واضممح ؟ الفارسممية باللغممة وإل العربيممة باللغممة

الخيممر التممالي الشممرط فممإن أشممبهها ممما أو إذا أو الشممرطية إن الشروط
لا متأخر فيكون قبله ما في شرط لل ورتبممة معنممى متقد م لفظ قلممت إذا مث

لا الظلممم صممار ظلمك إن زيد ضربك إذا أخبرني وإن الضممرب علممى سممابق
لا كان لا ذلك ويتضح الذكر في عنه متأخر الشاعر بقول تمام

عز معتاقل منتا تجدوا           تذعروا إن بنتا تستغيثوا إن"        
" كرم زانهتا

الثمماني الشممرط ، تممذعروا إن والثمماني تستغيثوا إن ؟ الول الشرط وين 
لن والرتبمة المعنممى فممي عنممه متقمد م لكممن اللفمظ فممي الول عن متأخر
فممإن الشممروط تعممدد ت كلممما قاعممد ة وهممذه السممتغاثة على سابق الذعر

لممو قبلممه الممذي الشرط على هو الول الشرط على سابق الثاني الشرط
إذا قبلممه الممذي سممابق فالثاني شروط أربعة شروط ثلثة كانت لو تعدد ت
علممى سممابق والثمماني الثمماني علممى سابق فالثالث شروط ثلثة أنها قدرنا
ةة((  هنا بالعكس يعني الول نأ نر رم ةة نوا نن تم رؤ رن حم رت تإ نب نه نهتا نو نس رف م ي نن تبنن من تلل

رن ند تإ نرا أ
رن(( :  قال ولهذا والقبول الحل تسبق ) الراد ة) ن ند تإ نرا أ

ي ي ن تبنن من ال
رن نهتا نأ نح تك نتن رس إذا للمممرأ ة النممبي رد كممان لممما أنه الشرط هذا ) وفائد ة) ني

لا كمان لما للنبي نفسها وهبت لا أممر عليمه اللممه صملى النممبي وكممان شمديد
لء الناس أشد وسلم الله صلى الرسول على نفسها المرأ ة عرض كان حيا
فلممما طيممب معنمما أنتممم خلقه بمقتضي له ملز م شبه يكون قد وسلم عليه
التخييممر لممه أثبممت حيث مصراعيه على الباب لرسوله الله فتح كذلك كان

رن(( :  فقال الحال هذا في والراد ة ند تإ نرا أ
ي ي ن تب من رن ال نهتا نأ نح تك نتن رس لا) ني ) إذ

لممم شمماء وإن الهبممة قبل شاء إن له الموهوب أن مع الراد ة ذكر فائد ة ما
رن(( :  قوله من الفائد ة فما معلو م أمر هذا يعني يقبل ند تإ نرا أ

ي ي ن تبنن من رن ال نأ

نهتا نح تك نتن رس نفسممه وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي يلز م لئل الفائد ة ) ؟) ني
النمماس أشد بأنه وسلم عليه الله صلى خلقه من علم لما الهبة هذه قبول
المممرأ ة كيف صعب أمر له نفسها المرأ ة هبة النسان رد أن ومعلو م حياء
بنفسممها فممدتك أنهمما بحيممث الرغبممة أشد فيك راغبة وتأتي لك نفسها تهب

لا ردهمما يكممون وقممد الواقممع فممي صممعوبة فيه أمر هذا ؟ تردها فكيف منافيمم
لا النمماس أشد والسل م الصل ة عليه والنبي للمروء ة المممروء ة علممى حرصمم

لء الناس وأشد البمماب لممه يفتممح أن أراد اللممه لكممن المور هذه مثل في حيا
أعطمماه الرسممول ويكممون ؟ ردهمما كيممف قائل يقول أو أحد يعترض ل حتى
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رن(( :  قال ردها أو قبولها في ذلك في الكاملة الحرية ند تإ نرا أ
ي ي ن تبنن من رن ال نأ

نهتا نح تك نتن رس علممى يوافممق " والصممواب نكتاحهتا يطلب" المؤلف ) قال) ني
رن((  من المراد أن فالصواب مطلوب ؟ مطلوب وإل طالب لنه نكاحها نأ

نهتا نح تك نتن رس . نكاحها يقبل أن ) أي) ني
؟...:  الطالب
إن لكم قلنا إحنا أمشي ، بأمشي ما تكلم ما المحامي دا م ما : ول الشيخ

درس. على محامي واحد كل النسان
؟...:  الطالب
لا : ل الشيخ . حقك على تعدى الرجل هذا لن تباد ول تقاطع ل أبد

دون مننن لننك (( ختالصة:  قممال معممك أسمملمن ) اللتممي) (( هتاجرن
لقمموله صممفة تكممون أن ) يحتمممل) لك (( ختالصة:  ) قوله) المؤمنين

لل تكون أن ويحتمل مؤمنة وامرأ ة جعلناهمما والتقدير محذو ف لفعل مفعو
هممو الشيء من والخالص لك خالصة جعلناها الشرعة هذه أي لك خالصة

فيها أحد يشاركك ل ) يعني) لك (( ختالصة فمعنى غيره يخالطه ل الذي
المممراد وهممل لممه تحممل ل فإنهمما لحممد ، لحممد نفسها المرأ ة وهبت إذا فيما

؟ الهبمة بلفممظ ذلممك يقمع أن أو ولمي ول مهمر بل يممتزوج أن هنمما بالخمالص
شممهود ول ولي ول مهر بدون ذلك يكون أن هو الخالص أن الول الصحيح

بل التممبرع هممي ؟ هممي ممما الهبممة لن انتبممه الشممهود باشممتراط القول على
عليممه الرسول به اختص الذي أن يعني اللفظ ل المعنى فالمقصود عوض
ويأخممذها لك نفسي وهبت وتقول إليه تأتي المرأ ة أن هو والسل م الصل ة

لل وقع قد وهذا الصممل ة عليممه الرسممول إلممى النساء تأتي مر ة من أكثر فع
يكممون أن هممو بممه والخمماص للرسول فالخالص له أنفسهن ويهبن والسل م

لا النكاح  شهود ول ولي بل مجان
يقمول أن مثمل الهبة بلفظ النكاح يصح هل اختلفوا العلماء فإن الهبة وأما

قممدره صداق على بنتي ملكتك أو وكذا كذا قدره صداق على بنتي وهبتك
يصممح ل أنممه يممرى ممن منهممم قولين على العلماء هذا في اختلف وكذا كذا
مممن ومنهممم النكمماح بلفظ أو التزويج بلفظ النكاح عقد يكون أن لبد وأنه

دون مننن لننك (( ختالصننة بحممث آخممر محممل لممه وهممذا يصممح أنممه يممرى
أن المعنممى سممواهم مممن يعنممي سمموى ) بمعنممى) (( دون) ) المؤمنين

له يحل ل الكافر فإن أولى باب من والكافرون ذلك لهم يحل ل المؤمنين
رن(( :  المؤلممف قممال المممؤمن وكممذلك بالهبة يتزوج أن ند تإ نرا أ

ي ي ن تب من رن ال نأ

نهتا نح تك نتن رسننن الممممراد أن أممممس وصممموبنا نكاحهممما يطلمممب ) قمممال) ني
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)) المنؤمنين دون من لك (( ختالصة:  قال ) يوافق) (( يستنكحهتا
عليمه اللمه صملى للرسمول خماص همذا صمداق غير من الهبة بلفظ النكاح
 المؤمنين دون من وسلم

رد((   ننتا نق رم تل ننتا نمتا نع رض نر رم نف ته ري نل تف ي(( المؤمنين ) أي) نع رم   ته تج نوا رز )) نأ
إذا قممد أن قيممل وقد للتحقيق ) هذه) (( قد)) علمنتا (( قد الحكا م من

فهممي المضممارع علممى دخلممت وإن للتحقيممق فهممي الماضممي علممى دخلممت
قلممت وإذا للتحقيق فهذا قمت قد قلت فإذا التحقيق بها يراد وقد للتقليل

فممي للتحقيممق تأتي لكن للتقليل فهذا الكذاب يصدق وقد البخيل يجود قد
رد ((:  تعالى قوله مثل حم نق نل رع رم نمتا ني حت رن ته نأ ري نل رد ]64)[النور:) نع نق حم ((  نل رع ني
حه مل نن ال تقي مو نع حم رل ((:  وقمموله للتحقيممق أنهمما لشممك هذه]18)[الحزاب:) ا
رد ننتا نق رم تل ننتا نمتا نع رض نر رم نف تهنن ري نل أشممياء عليهممم فرضممنا قممد أننمما ) يعنممي) نع

باليممة المممراد فليممس سممواه دون فرضممنا ممما تقتضي المصلحة أن وعلمنا
قممد اللممه كممون لن فرض ما علم قد الله بأن الخبار مجرد أو العلم مجرد
. صالح بن عيسى بالدرس يهتم ل عيسى وأظن معلو م أمر فرض ما علم

. : متابع الطالب
. شيء ول كتاب معاك شوفنا : ما الشيخ

رد((  ننتا نق رم تل ننتا نمتا نع رض نر رم نف ته ري نل بأن الخبار مجرد المراد ليس ) أقول) نع
ما أن المراد لكن علم عن صادر أنه معلو م فرضه الله كون لن علم الله

جهممل عممن وليس أزواجهم في يناسبهم بما منا علم عن صدر قد فرضناه
رد(( :  قال ولهذا ننننتا نق رم تل ننتا نمننتا نع رضنن نر رم نف تهنن ري نل ) هنمما) (( فرضنننتا) ) نع

) من) أزواجهم (( ف ي المؤمنين على ) أي) (( عليهم أوجبنا بمعنى
ل بممأن الحكمما م مممن ، زوج جمممع أو زوجممة ) جمع) (( أزواجهم الحكا م
ن ذلمك وغيمر ومهر وشهود بولي إل يتزوجوا ول نسو ة أربع على يزيدوا م

فممإن وسمملم عليممه الله صلى للرسول الثابتة الحكا م تخالف التي الشياء
المؤمنممون وخممص بأحكمما م النكمماح فممي خممص وسلم عليه الله صلى النبي

حكمممة وعممن وتعممالى سممبحانه اللممه مممن علم عن صادر ذلك وكل بأحكا م
يزيممد أن لمممؤمن يحممل " فل أربننع عل يزيدوا بأل"  المؤلف أي وقوله
رن:  تعالى الله لقول زوجا ت أربع على تإ نو رم ((  حت رف مل تخ حطوا نأ تس رق تفنن ي حت

نم ى نتتا ني رل ححوا ا تك نب نمتا نفتان رم نطتا حك نن نل تء تم نستا من نن ى ال رث نث نم حثل نع نو نبتا حر )) نو
يقتضي المقا م بأن العلم مع الربع أي الرباع شيء آخر فجعل]3[النساء:
الممكن العدد فيها الله ذكر إنما الية أن بدليل زياد ة هناك كان لو الزياد ة

رن((  وهو شرط على رتبت لنها تإ رم نو حت رف مل تخ حطوا نأ تس رق نم ى تف ي حت نتننتا ني رل ا
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كبنت أيديكم بين التي النساء في اليتامى في تعدلوا أل خفتم إن ) يعني)
هنمماك كممان فلممو كثير النساء فلديكم فيها تعدلوا أل خفتم إن وشبهها العم
أنتممم أوسممع المجممال يكممون حتى يذكرها تعالى الله لكان الربع عن زياد ة

رن((  بشممرط مقيممد ة نزلممة اليممة ، ل وإل هممذا فمماهمين تإ رم نو حتنن رف مل تخ نأ

حطوا تس رق نم ى تف ي حت نتننتا ني رل فممي وكممانوا نكمماحهن فممي تعممدلوا أل ) يعنممي) ا
إممما النكمماح في يظلمها كان يتيمة عم ابنة عنده النسان كان إذا الجاهلية

(( فتانكحوا الية هذه الله فأنزل نعم له تكون أنها على يعلقها أو بمنعها
مثنممى النسمماء منمما لكممم طمماب ممما انكحمموا كممثير سواهن فالنساء ) يعني)

لا الربممع علمى زائد عدد كان فلو ورباع وثلث لل ولقيمل هنما لممذكر جمائز مث
النسمماء مممن لكممم طاب ما فانكحوا قال ل أو النساء من شئتم ما فانكحوا

إل ذلممك فممي يخممالف ولم أربع من أكثر يجوز ل أنه علم قيد فلما يقيد ولم
مسممائل فممي توسممع عنممدهم والرافضة ، الرافضة أو العلم أهل من شذاذ
ومنهمما تسممع إلممى النسممان يممتزوج أن يجمموزون المسممألة هذه منها النكاح
لنهممم مممذهبهم يعتنقوا أن اليمان لضعفاء يوجب مما وهذا المتعة مسألة
لا فيهم يجدون إذا النسممان أن المتعممة يجيممزون كانوا فإذا لرغباتهم إشباع

أيمما م سممبعة لمد ة نفسك زوجيني ويقول امرأ ة إلى يذهب أن له ببلد نزل
لا ويجمموزون ذلممك يجمموزون هممم شهر لمد ة أو أيا م عشر ة لمد ة أو أن أيضمم

ل نعممم بممولي إل يممتزوج ول المؤلف يقول كذلك ، تسع إلى النسان يتزوج
ححوا القرآن من ذلك على والدليل بولي إل النكاح يجوز تك نأن نو نم ى ((  نيتا نل ا

رم حك رن (( تزوجمموا ) ل) المشركين تنكحوا (( ول زوجوا]32)[النور:) تم
من نفل حه حلو حض رع رن نت نن نأ رح تك من نين حه نج نوا رز الممولي أن ولممول]232)[البقر ة:) نأ

لا حكم لعضله يكن لم شرط اشتراطه في مختلف الشهود ، شهود ول ثاني
ويمترتب خطيمر النكاح عقد لن الشهود من لبد أنه فالمشهور النكاح في

المممور مممن غيممره الممذي يعني وحقوق ومال نسب ، وحقوق مسائل عليه
هممو لكممن المممال غيممر أخممرى حقوقية وإما مالية إما تجدها الخرى العقود
والرث والنفقممة كممالمهر المممال ، والحقمموق والنسممب المممال بيممن جممامع

الممزوج علممى يجممب ممما والحقمموق الممزواج في بأبيه الولد كإلحاق والنسب
اللممه رحمممه تيمية وابن شهود من فلبد بالمعرو ف المعاشر ة من وزوجته

وجممد فممإذا الشممهود أو النكمماح إعلن اشممترط مممما بل بالشهود يشترط ل
والعلن الشممهاد يجتممع أن إمما القسمما م ذكر كفى شهود بل ولو العلن

أن وإممما يصممح ل وهذا والعلن الشهاد يفقد أن وإما القسا م أعلى وهذا
أن وإممما ونظممر تممردد هنمما النكمماح صممحة وفي قال إعلن بل الشهاد يوجد
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لا فالقسمما م صممحيح عنممده وهذا إشهاد بل العلن يوجد أن أربعممة ؟ كممم إذ
الشممهاد يوجممد أن ، والشممهاد العل م يعممد م أن ، والشممهاد العلن يوجممد
.  الشهاد دون العلن يوجد أن ، العلن دون

يشهدون؟ شيء اي على : الشهود الطالب
 العقد على : يشهدون الشيخ

الرضا؟ :على الطالب
.  بواجب وليس سنة فهو الرضا على الشهاد أما العقد على ، :ل الشيخ 

؟...:  الطالب
لل العلن يكممون قممد ، بوليمممة بلز م هممو ممما العلن هممو : إي الشمميخ مث

الن وكممذلك سممبق فيما يصنع كما السواق في الزفا ف ليلة إلى بالمشي
وعلممى الممزوج بيت على النوار وضع في وكذلك بين الن ، السيارا ت في
لا هذا الزوجة بيت   العلن من أيض

 حصل ما : إذا الطالب
. إعلن يكون ما حصل ما : إذا الشيخ

القارب؟ بعض وجود مع...:  الطالب
كممان بممأن ظهر إن أما إعلن يكون ما عرس أنه يظهر ما كان : إذا الشيخ

  إعلن هذا العاد ة من يعني أكبر المجتمع
الصممداق المهممر ؟ المهممر هممو " ممما ومهر وشهود بول ي " إل وقوله 

ثلث للمهمر أن واعلمم النكماح فمي شمرط المهر أن المؤلف كل م وظاهر
لا يذكر تار ة حال ت فل حممال ت ثلث عنممه يسممكت وتممار ة ينفممى وتممار ة معين
لا يذكر لا يذكر الذي مثال ينفى ول معين بعشر ة ابنتي زوجتك يقول أن معين

تضمحكوا ل يصمح واحمد بريمال ابنمتي زوجتمك ، يصح ؟ ل وإل يصح ريال ت
فممي صممار فلممما بريممال امممرأ ة رجممل وتممزوج نعممم الريممال من بأقل زوجوا

وعلممت إياهم فتنازعوا له يفتح فذهب رجل الباب قرع عندها وهو الضحى
أول في يخاصمك يأتي الذي الرجل هذا ما قالت إليها رجع فلما أصواتهما

أعطممه الريممال هممذا خممذ قالت ريال يطلبني رجل هذا قال زواجك من يو م
هممذا طيب نعم بريال يتزوج أحد الظاهر يوجد ما الن لكن نعم مهرها إياه

لا إثباته ريممال بمائة أو ريال ت بعشر ة أو بريال بنتي زوجتك يقول كأن معين
. بأقل أو بأكثر أو

مهممر بل قبلممت ويقممول ابنممتي زوجتممك فيقممول ينفممى : أن الثانيممة الحممال
؟ يصممح ل أو يصممح هممل العقممد هممذا فممي اللممه رحمهممم العلممماء فمماختلف

تعممر ف ما أنت طيب سرحت أنك ظاهر لنك أنت المذهب من والمشهور
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يممتزوج بممأن ، يسممرح والممذي ينمما م الممذي صممالح هذا صراحة ؟ هذا المعنى
العقممد هممذا فممي العلماء فاختلف المهر نفي فيشترط مهر بل قبلت يقول

شمميخ واختمار المثمل مهمر ولهما صممحيح العقممد أن المذهب من فالمشهور
ذكممر الذي الشرط غير على تزوج لنه يصح ل العقد أن ابن تيمية السل م

مل ((:  يقول تعالى الله فإن الله تح حأ رم نو حك نء نمننتا نل نرا رم نو حكنن تل رن نذ حغننوا نأ نت رب نت
رم حك تل نوا رم نأ نن تب تني تص رح نر حم ري نن نغ تحي تف نستا .]24)[النساء:) حم

لا يذكر فل عنه يسكت : أن الثالثة الحال زوجتممك يقممول كأن ينفى ول معين
ذلممك علممى نص وقد المثل مهر ولها صحيح هنا فالعقد قبلت فيقول ابنتي

نح (( ل:  تعممالى قمموله ننننتا رم حج حكنن ري نل رن نع حم تإ حتنن رق مل نء نط نسننتا من رم نمننتا ال نلنن

من حه يسو نم رو نت حضوا نأ تر رف من نت حه ةة نل نض تري من نف حه حعو مت نم فهنمما]236)[البقر ة:) نو
الممدخول قبممل وطلقهمما بهمما يممدخل لممم فممإن بهمما دخل إذا المثل مهر يجب

وشننهود"  قمموله المؤلف كل م وظاهر الن القسا م عرفنا المتعة وجبت
لا ذلك فيكون العقد صحة في شرط المهر " أن ومهر شمميخ لكل م موافق

. الله رحمه ابن تيمية السل م
تعممد ت إذا ) فممرض) أزواجهننم فنن ي عليهم فرضنتا متا علمنتا (( قد
فيممما النممبي علممى جناح ل سبق فيما قوله في كما أحل بمعنى فهي بالل م
رد:  تعممالى وكقمموله أحممل فيما أي له الله فرض نق نض ((  نر حه نفنن ملنن رم ال حكنن نل

نة مل تح رم نت حك تن نمتا ري فهممي بعلى تعد ت إذا أما وشرعها أحلها أي]2)[التحريم:) نأ
فنن ي عليهننم فرضنننتا مننتا علمنتا (( قد هنمما فممي كممما اليجمماد بمعنممى

وأل أربممع علممى نزيممد أل الزواج فممي... المؤلممف" أن ) وذكممر) أزواجهم
ل وأنممه بالمهر يتعلق فيما الكل م لنا " وسبق ومهر وشهود بولي إل نتزوج
. حال ت ثلث من يخلو

 عنه؟ يسكت أن ينفى أن معينا يكون : أن الطالب
لا مثاله عنه يسكت أن : نعم الشيخ لا مذكور  ؟ معين

؟...:  الطالب
لا ذكر : إذا الشيخ  ؟ جائز غير وإل جائز الله عبد معين

جائز؟ معينا ذكر : اذا الطالب
لا أفضل وهو : جائز الشيخ  ؟ غانم نفي وإذا أفضل بالعقد تسميته أيض

جائز؟ : غير الطالب
 ؟ جائز غير معنى إيش : يعني الشيخ

ليجوز؟ : حرا الطالب
 ؟ المثل مهر لها ويجب العقد يصح ول يصح ول حرا م : العقد الشيخ
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. المثل مهر ولها يصح العقد... خل ف : فيه الطالب
. نعم يصح ل العقد أن يقول السل م وشيخ : نعم الشيخ
ولهمما العقممد يصممح أن المهممر نفي إذا فيما الوهاب عبد أصح : أيهما الشيخ

 ؟ العقد يبطل أن أو المثل مهر
. المثل مهر ولها : يصح الطالب
. يخالف أن يريد عيسى كأن : نعم الشيخ

السل م؟ شيخ كل م : الصحيح الطالب
 ؟ الدليل هو ما ، يصح ل العقد : أن الشيخ

رن((...:  الطالب نأ حغوا   نت رب رم نت حك تل نوا رم نأ  ؟)) تب
مل ((:  تعممالى الله : قال الشيخ تح حأ رم نو حكنن نء نمننتا نل نرا رم نو حكنن تل رن نذ حغننوا نأ نت رب نت

رم حك تل نوا رم نأ ه علمى هذا  فدل)) تب ون أن ممن لبمد أن طيمب ، ممال هنماك يك
 ؟ النكاح في شرط هو هل الولي

وشمماهدي بولي إل نكاح ل ولي النكاح في يكون أن لبد ركن...:  الطالب
عدل. 
 ؟ السنة ومن القرآن من الدليل هو ما ، طيب : شرط الشيخ

. البقر ة سور ة في وتعالى سبحان الله فقول القرآن من : أما الطالب
لل فيحمل :النفي الشيخ نفممي فعلممى يمكممن لممم فممإن الوجود نفي على أو
  ؟ الوجود نفي في مثاله واضح الكمال نفي فعلى يمكن لم فإن الصحة

. السنة : من الطالب
. أنت منك أو القرآن من أو السنة من تبي اللي : من الشيخ

. الله إل إله : ل الطالب
؟ الله غير إله : فيه الشيخ

. بحق الله إل إله : ل الطالب
. الله إل حق إله ل : أي الشيخ
 ؟ الصحة لنفي : مثاله الشيخ

. بوضوء إل صل ة : ل الطالب
النسان يصلي أن يمكن لنه الصحة لنفي هذا بوضوء إل صل ة : ل الشيخ
. وضوء بدون

 ؟ الكمال نفي في : مثاله الشيخ
 .) الطعتام بحضرة صلة ( ل:  وسلم عليه الله صلى : قوله الطالب
صملى لو وإل كاملة صل ة ل  يعني) الطعتام بحضرة صلة ( ل:  الشيخ

. لصحت
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 ؟...:  الطالب
الصمحة علمى نفيمه يمكمن وهمو الكممال على نحمله أن يمكن : ما الشيخ

الصممحة نفممي علممى حملممه يمكممن دا م  فممما) بول ي إل صحيح نكتاح ( ل
هممو هممذا لن الوجممود نفممي علممى ؟ إيش على النفي نسلط ما أول ، يجب
لا كان بأن يمكن لم فإن اللفظ ظاهر لن الصحة نفي على حملناه موجود
لا للوجود نفي الصحة نفي علممى النصمموص دلممت بممأن يمكمن لم فإن شرع

لء التفسممير نقممرأ طيممب الكمممال نفممي علممى يحمممل الصحة الن مممن ابتممدا
.  سبق فيما تعالى شاء إن سنناقش

رم تف ي ((:  قممال ته تج نوا رز نمننتا نأ رت نو نكنن نل رم نم حه حن نمننتا ري يعنممي الممماء ) مممن) نأ
المؤلممف خممص الممماء مممن أيمممانهم ملكممت فيممما عليهم فرضنا ما وعلمنا
ممما ؟ ل وإل موصممول اسم ما)) ملكت (( متا لن بالماء ) العامة) (( متا
ويملك المواشي ويملك الماء يملك والنسان العمو م تفيد موصول اسم

) هنمما) (( متا فهممل ؟ كممذلك أليس الراضي ويملك البناء ويملك الدراهم
قممال كممما الممماء مممن أو شمميء كل من أيمانهم ملكت وفي يعني للعمو م
وإل بممدليل إل نحممن نخصصممه أن يمكن ل العا م اللفظ إن نقول ؟ المؤلف

الدليل هو ما بدليل بالماء خصصناه هنا عمومه على العا م إبقاء فالواجب
رد ((:  فقال الزوجية بالحقوق يتعلق فيما الن والكل م بالزواج قرنه ؟ نقنن

ننتا رم تل ننتا نمتا نع رض نر رم نف ته ري نل رم تف ي نع ته تج نوا رز نمتا نأ رت نو نك نل رم نم حه حن نمتا ري ) مممن) نأ
) وعلممى) (( أزواجهننم:  قوله من التخصيص على الدللة فتكون الماء

ا فمالمراد اليميمن ملكمت ومما الزواج فيمه ذكمر موضع كل فنقول هذا بم
فرضممنا ممما علمنمما " يعنممي وغيننره بشراء"  يقممول الماء اليمين ملكت
المة النسان يملك أن يمكن هل الشراء وبغير بالشراء الماء من عليهم

كممثير ة التملك وأسباب بالرث بالهبة بالسبي ؟ بماذا يمكن ؟ الشراء بغير
لمالكهما تحمل مممن المة تكون بأن متعدد ة أسبابه اليمين ملك أن المهم

يحممل ل بأنه الله رحمه المؤلف أفادنا والوثنية المجوسية بخل ف كالكتابية
وهممي الكتابيممة المممة إل الممماء مممن يحممل ل ، الكتابيممة غيممر المة للنسان
لء سبينا لو يعني تحل فل المجوسية المة فأما والنصرانية اليهودية من إما

تعبممد الممتي ؟ الوثنية إيش الوثنية وكذلك وطئهن لنا يحل ل فإنه المجوس
؟ والوثنيممة المجوسية بين الفرق ما ، اليمين بملك لنا تحل ل فإنها الوثان
الشممجار مممن الصنا م تعبد والوثنية النار تعبد المجوسية أن بينهما الفرق

لكممن تصمملي ل من وكذلك القبور يعبد من وكذلك ذلك اشبه وما والحجار
بخل ف"  المؤلممف وقممول تتممب لممم إذا تقتل أن يجب مرتد ة تصلي ل من
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أن والصممحيح المسممألة فممي القممولين أحممد "هممذا والوثنيننة المجوسية
نمتا(( :  تعممالى قمموله لعمممو م اليميممن بملممك حلل والوثنيممة المجوسممية نو

رت نك نل رم نم حه حن نمتا ري )) أيمننتانهم ملكننت متا أو أزواجهم عل ى (( إل) ) نأ
وما الكتابيا ت من ملكته ما يشمل ) عا م) أيمتانهم ملكت (( متا فكلمة
دليل ول يشمل ذلك وغير والشيوعيا ت والوثنيا ت المجوسيا ت من ملكته
قممال كممما الكتابية من إل يحل ل الذي هو النكاح نعم بالكتابية التقييد على

حت ((:  تعالى ننتا نص رح حم رل نن نوا نن تم تذي مل حتننوا ا نب حأو نتننتا تك رل رن ا رم تمنن حكنن تل رب نذا نق تإ
من حه حمو حت ري نت من آ حه نر حجو نذا(( :  قممال ملكتممموهن إذا قال ما]5)[المائد ة:) حأ تإ
من حه حمو حت ري نت من آ حه نر حجو النكمماح ؟ إيممش بممذلك المممراد أن على هذا  فدل)) حأ

لنمما تحممل أنهمما فالصواب فتشترى المملوكة أما أجرها تؤتى التي هي لنها
تستبرأ وأن"  قال الكتاب لعمو م كتابية أو مجوسية كانت إذا المملوكة

لا " هذا الوطء قبل ملكناهمما الممتي المممة نستبرأ أن علينا فرض مما أيض
نه ى(  أوطاس غزو ة في وسلم عليه الله صلى النبي لن نطأها أن قبل
) تحيننض حننت ى حيننض ذات توطأ وأل تضع حت ى حتامل توطأ أن

لل كممانت إن السممتبراء مممن فلبد تحيممض كممانت وإن الحمممل فبوضممع حممام
بعممض ذهممب ؟ البكر تستبرأ ل أو حال بكل واجب الستبراء وهل فبحيضة
العلممم أهممل بعممض وقممال البكار في حتى واجب الستبراء أن إلى العلماء
لن ؟ " لممماذا تسننتبرأ ل البكر إن"  ابممن تيميممة السممل م شمميخ ومنهم

معلممو م رحمهمما بممراء ة والبكممر الرحممم بممبراء ة العلم الستبراء من الغرض
أن تحتمممل يعنممي بعيممد لكنممه وارد المموطء غيممر بعلج تتحمممل أن واحتمال

لا تكون ، بعيممد هممذا لكممن وتحمممل الناس من رجل بمني تتحمل ولكنها بكر
هممل الممبيع قبممل اسممتبرأها قممد أنممه وأخممبره أمين رجل من ملكها إذا طيب
أنه المسألة في الثاني والقول الستبراء يجب المذهب ؟ الستبراء يجب

لا البائع دا م ما لنه الستبراء يجب ل .  أسألكم الن ، أمين
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